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জমুআর লদন সূরা কাহফ কখন পড়বত হয়্? 
প্রশ্নঃ  

জুমআর লদন সূরা কাহফ কখন পড়বত হয়্? জুমআর নামাবের আবগই 

পড়া জরুলর? না নামাবের পবর সূেযাবের পূবেয পড়বলও হবে?    

প্রশ্নকারী- তালরক মুসান্না 

উত্তরঃ  

জুমআর লদন সূরা কাহফ লতলাওয়্াবতর ফেীলত সম্পবকয একালিক 

হাদীস েলণযত হবয়্বে। তন্মবিয ইেবন হাজার (রহ)-এর দৃলিবত সেবেবয়্ 

শলিশালী েণযনা হবে, আেু সাঈদ খুদরী রালিয়্াল্লাহু আনহু-এর 

হাদীসলি, যেমনিা লতলন নাতালয়্জলু আফকাবর (৫/৩৭) েবলবেন-   

হাদীসলি ইমাম োয়্হাকী (রহ) েণযনা কবরন,    

ُُمَعةيَْأَضاَءَْلُهْميَنَْْعنْ  َمْاْل  ْيَ و  في ْقَ رَأَُْسوَرَةْال َكه  ،َْقاَل:ْ"َْمن  ريي ي ُد  َْسعييٍدْاْل  َأِبي
ْ " ْال َعتييقي ْال بَ ي تي َ َْوبَ ْي  َنُه ْبَ ي   َْما ْ-النُّوري ْاإلميان: ْالبيهقي:2220ْشعب ْقال ،

ُفوُظَْمو ُقوٌف.ْاه  ْ وَهَذاُْهَوْال َمح 
“আেু সাঈদ খুদরী (রালে) হবত েলণযত, লতলন েবলন, যে েযলি 

জুমআর লদন সূরা কাহফ লতলাওয়্াত করবে, তার জনয তার অেস্থানস্থল 

হবত োইতুল্লাহ পেযন্ত নূবরর আবলায়্ আবলালকত হবয়্ োবে।” -

শুআেুল ঈমান, োয়্হাকী: ২২২০ 

োয়্হাকীর অনয েণযনায়্ এবসবে,   

ي.َْْمنْ  ُُمَعتَ ْي  ْاْل  َ َْماْبَ ْي  َْلُهْميَنْالنُّوري َْأَضاَء ُُمَعةي ْاْل  ْيَ و مي ِْفي في ْال َكه  ُْسوَرَة -قَ َرَأ
،ْقالْاحلافظْابنْحجرِْفْنتائجْاألفكار5996ْالسننْالكربىْللبيهقيْ:ْ

ফাতওয়্া নাম্বার:298                    প্রকাশকালঃ14-10-২০২2 ইং 
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(5ْ ْووقفه،39ْ/ ْرفعه ِْف ْهشيم ْعلى ْواختلف ...ْ ْحسن ْحديث ْوهذا :)
لكنْلهْمعْذلكْحكمْاملرفوع،ْإذْالْجمالْْحفظ،والذينْوقفوهْعنهْأكثرْوأ

ْللرأيْفيه.ْاه 
“যে েযলি জমুআর লদন সূরা কাহফ লতলাওয়্াত করবে, তার জনয 

এক জুমআ হবত অনয জুমআ পেযন্ত নূবরর আবলায়্ আবলালকত হবয়্ 

োবে।” -সুনাবন কুেরা, োয়্হাকী: ৫৯৯৬  

উপবরর েণযনাগুবলাবত জমুআর লদবন সূরা কাহফ লতলাওয়্াবতর কথা 

েলা হবলও যকাবনা েণযনায়্ জুমআর রাবতর কথাও এবসবে।  

ইমাম দালরমী (রহ) েণযনা কবরন,    

منْقرأْسورةْالكهفْليلةْاْلمعة،ْأضاءْلهْمنْ»أِبْسعيدْاْلدري،ْقال:ْْعن
ْالعتيق ْالبيت ْوبْي ْبينه ْفيما ْالنور »-ْْ ْالدارمي ْاحملقق3450ْسنن ْقال ،

ْ حسْيْسليمْأسدْالداراين:ْإسنادهْصحيحْإىلْأِبْسعيد.ْاه 
“আেু সাঈদ খুদরী (রালে) হবত েলণযত, লতলন েবলন, যে েযলি 

জুমআর রাবত সূরা কাহফ লতলাওয়্াত করবে, তার জনয তার 

অেস্থানস্থল হবত োইতুল্লাহ পেযন্ত নূবরর আবলায়্ আবলালকত হবয়্ োবে।

” -সুনাবন দালরলম: ৩৪৫০    

হাবফজ ইেবন হাজার (রহ) উভয়্লির মাবে সমন্বয়্ কবর েবলবেন, যে 

হাদীবস রাবতর কথা েলা হবয়্বে, যসখাবনও রাত-লদন উভয়্লিই উবেশয 

এেং যে হাদীবস লদবনর কথা এবসবে, যসখাবনও লদন-রাত উভয়্লি 

উবেশয। -যদখুন, নাতালয়্জুল আফকার: ৫/৪১, ফয়্জুল কালদর: 

৬/১৯৯     
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উবল্লখয, শরীয়্বতর দলৃিবত রাত আবগ আবস। যস লহবসবে শুক্রোর শুরু 

হয়্, েৃহস্পলতোর সূেযাে যথবক। সুতরাং েৃহস্পলতোর সূেযাে যথবক 

শুক্রোর সূেযাে পেযন্ত যেবকাবনা সময়্ সূরা কাহফ লতলাওয়্াত করবলই 

উি ফেীলত পাওয়্া োবে ইনশাআল্লাহ। অেশয এবকোবর যশষ ওয়্াি 

ো জুমআর পবর পড়ার অবপক্ষায়্ না যথবক লতলাওয়্াবতর মবতা যনক 

কাজ আবগ আবগ কবর যনয়্া যে ভাবলা, তা যতা েলাই োহুলয। -রেুল 

মুহতার: ২/১৬৪   

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

২৫-০৩-১৪৪৪ লহ. 

২২-১০-২০২২ ঈ. 


